Справка на обявени процедури за обществени поръчки в рамките на настоящото
правителство
към 27.04.2017 г.
1. Обявени процедури за обществени поръчки в рамките на настоящото правителство:
Предмет
„Извършване на физическа
охрана на сгради и обекти на
Министерство на младежта и
спорта“
„Осигуряване на самолетни
билети за превоз на пътници и
багаж и съпътстващи услуги при
служебни пътувания на
служители на ММС“
„Избор на изпълнител за
изготвяне на технически
паспорти”

„Определяне на изпълнител за
осъществяване на строителен
надзор от лицензирана фирмаконсултант, съгласно чл. 168, ал.
2 от Закона за устройството на
територията, във връзка с
изпълнението на проект: „Ремонт
и реконструкция за въвеждане на
мерки по енергийна ефективност
за спортно училище „Георги
Бенковски”, гр. Варна по
Оперативна програма „Региони в
растеж 2014-2020 г.”
„Ремонт на стадион „Огоста”изграждане на дренажна система
и подмяна на тревните чимове и
изграждане на допълнително
осветление на стадион „Огоста”,
гр. Монтана”
„Упражняване на строителен
надзор от лицензирана фирма –
консултант съгласно чл. 168 ал.2

Основание
от ЗОП
Чл. 18, ал. 1,
т. 12 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1,
т. 12 от ЗОП

Чл. 18, ал. 1,
т. 12 от ЗОП

Чл. 18, ал. 1,
т. 12 от ЗОП

Мотиви за
необходимост
- Периодично повтаряща
се процедура
- Изчерпано предходно
възлагане
- Периодично повтаряща
се процедура
- Изчерпано предходно
възлагане
Съгласно изискванията
на Наредба № 5 от
28.12.2006 г. за
техническите паспорти
на строежите за обекти
на ММС, за които е
възложено изпълнение
на СМР
Сключен договор за
БФП

Чл. 18, ал. 1,
т. 12 от ЗОП

ПМС

Чл. 18, ал. 1,
т. 12 от ЗОП

Съгласно изискванията
на Наредба № 5 от
28.12.2006 г. за

Стойност
лева без ДДС
220 000,00

220 000,00

28 051,16

78 000,00

833 333,33

31 298,47

от Закона за устройство на
територията във връзка с
изпълнение на строително –
монтажни работи на следните
обекти:
- „Втори етап: изграждане на 2
броя игрища за тенис на корт и на
едно игрище за волейбол в
спортен
обект
(комплекс)
публична държавна собственост стадион „Локомотив”, гр.София”;
- „Ремонт на стадион „Огоста”изграждане на дренажна система
и подмяна на тревните чимове и
изграждане на допълнително
осветление на стадион „Огоста”,
гр. Монтана”
„Изпълнение на инженеринг
(проектиране - техническо
обследване за установяване на
техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл.
169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и
изготвяне на технически
паспорти; изпълнение на СМР и
осъществяване на авторски
надзор) във връзка с
изпълнението на проект по
Оперативна програма „Региони в
растеж “2014-2020 г. по
процедура за безвъзмездна помощ
„Култура и спорт в училище“ по
приоритетна ос 3, компонент 2 „Спортни училища“ – Спортно
училище „Генерал Владимир
Стойчев” и общежитие, гр.
София“
„Изпълнение на Инженеринг
(проектиране - техническо
обследване за установяване на
техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл.
169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и
изготвяне на технически
паспорти; изпълнение на СМР и
осъществяване на авторски
надзор) във връзка с
изпълнението на Оперативна

техническите паспорти
на строежите за обекти
на ММС, за които е
възложено изпълнение
на СМР

Чл. 18, ал. 1,
т. 12 от ЗОП

Сключен договор за
БФП

612 500,00

Чл. 18, ал. 1,
т. 12 от ЗОП

Сключен договор за
БФП

1 830 000,00

програма „Региони в растеж 20142020 г.” по процедура за
безвъзмездна финансова помощ
„Култура и спорт в училище” по
приоритетна ос 3, компонент 2 –
„Спортни училища” - Спортно
училище „Майор Атанас Узунов”
и общежитие, гр. Русе"
2. Публикувани обяви за събиране на оферти за изпълнение на обществени поръчки:
Предмет
„Втори етап: изграждане на 2 броя
игрища за тенис на корт и на едно
игрище за волейбол в спортен обект
(комплекс) публична държавна
собственост - стадион
„Локомотив”, гр. София”.
„Избор на оператор за предоставяне
на обществена електронна
съобщителна услуга чрез
обществена електронна наземна
мобилна мрежа по стандарта GSM
и UMTS с национално покритие и
допълнителни услуги, свързани с
тази дейност за нуждите на ММС“
„Техническо обслужване и/или
ремонт на моторни превозни
средства от автомобилния парк на
Министерството на младежта и
спорта, включително доставка и
монтаж на резервни части,
материали и консумативи“
„Реконструкция и модернизация на
Градски стадион „Сандански”,
община Сандански, Етап 1: Ремонт
на лекоатлетическа писта на
стадиона; ремонт на секторите за
лека атлетика – дълъг скок,
хвърляне на гюле, висок скок и др.”

Основание
от ЗОП
Чл. 20, ал. 3,
т. 1 от ЗОП

Мотиви за
необходимост
- Изпълнение на
инвестиционната
програма в областта на
спортната
инфраструктура

Стойност
лева без ДДС
209 948,80

Чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП

- Периодично повтаряща
се процедура
- Изчерпано предходно
възлагане

69 999,00

Чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП

- Периодично повтаряща
се процедура
- Изчерпано предходно
възлагане

41 666,67

Чл. 20, ал. 3,
т. 1 от ЗОП

Наредба № 2 за
финансово подпомагане
на строителството и
ремонта на спортни
обекти и съоръжения

208 270,90

